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E-napló szabályzat
KRÉTA napló
Adatvédelem
Iskolánkban a KRÉTA digitális naplót használjuk. A rendszer használatára vonatkozó
előírások betartása, a belépési adatainak, jelszavának védelme, illetéktelenektől való
megvédése minden programot használó számára kötelező.
Elsődleges célja, hogy kiváltsa a papíralapú napló használatát, leegyszerűsítse azokat a gyakran nagyon összetett és bonyolult ügyintézési folyamatokat, melyekkel a szaktanárok, az
osztályfőnökök találkoznak, továbbá világos, áttekinthető felületet adjon ezeknek a
feladatoknak a gyors és hatékony végrehajtásához. A szülők és tanulók a digitális napló
segítségével kapnak hivatalos értesítést az iskolától. Iskolánk a tanulók értékelésének és
mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót használ.

A szülői modul alkalmazásával, megteremtjük a feltételét annak, hogy naprakész
információkkal rendelkezzenek a családok gyermekük iskolai előmenetelével kapcsolatban.
Kezelőfelülete Web-alapú, használatához hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép,
valamint egy azon futtatható böngésző program szükséges.

A Kréta digitális napló felhasználói csoportjai, feladatai
1. Iskolavezetés
Az iskolaadminisztrációs rendszerhez történő csatlakozással automatikus hozzáférése van a
Kréta adatbázisához.
2. Titkárság
Az iskolaadminisztrációs rendszer adatainak naprakész aktualizálásán keresztül elvégzi az
Kréta napló alapadatainak adminisztrációját.
- tanulók adatai,
- gondviselő adatai,
- osztályok adatai (osztályok névsora, csoport névsorok, tanár-csoport összerendelések)

3. Szaktanárok
Feladatuk a megtartott tanórák adatainak rögzítése az adott tanórán,
- haladási napló,
- hiányzás, késés,
- osztályzatok rögzítése,
- szaktanári bejegyzések rögzítése,
- a napló adataiban történt változások nyomon követése.
4. Osztályfőnökök
Feladatuk az osztály adatainak, a tanulók bejegyzéseinek figyelemmel kísérése:
- haladási napló,
- hiányzás, késés, igazolások kezelése,
- osztályzatok,
- szaktanári bejegyzések,
5. Szülők
A szülők saját gyermekük napló bejegyzéseihez kapnak hozzáférési (olvasási) jogot. Az
interneten keresztül történő hozzáférés igényét az osztályfőnöknél jelzik év elején és a
megfelelő igénybejelentő nyomtatvány kitöltése után az általános intézményvezető-helyettes
gondoskodik a hozzáférés megvalósításáról, valamint a szülő e-mailben történő értesítéséről.
Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendelkező
számítógép segítségével tekinthetik meg.
A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: felhasználó és jelszó beírása után –
hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit,
osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve
a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket. Az iskola által generált kódot
az adatbiztonság érdekében a felhasználónak meg kell változtatnia.
Ha a szülő bármilyen okból nem tudja rendszeresen követni a napló bejegyzéseit, azt tudatnia
kell gyermeke osztályfőnökével.

6. Rendszerüzemeltetők
Az Kréta naplóhoz nincs közvetlen hozzáférési jogosultságuk, csak a technikai eszközök és az
informatikai infrastruktúra kifogástalan működésért felelnek.
Rendszergazda feladata, felelőssége: iskolai hálózat (vezetékes és wifi) üzememeltetése,
karbantartása, felmerülő hibák kijavítása.

E-ügyintézés:
-A szülők/gondviselők a KRÉTA napló e-ügyintézés felületén intézhetnek egyes ügyeket,
mint a mulasztások igazolása vagy különböző kérelmek beadása.
-Az osztályfőnökök kötelesek hetente intézni a folyamatban lévő ügyeket.
-Az üzenetek küldése az alábbi módokon lehetséges: tanár-tanár, tanár-szülő, szülő-tanár.
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